Anul XIV Ñ Nr. 304

PARTEA

I

Joi, 9 mai 2002

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

246.

362.

247.

363.

248.

364.

249.

365.

250.

Pagina
LEGI ªI DECRETE
Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii
bancare nr. 58/1998..................................................
Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare
nr. 58/1998 ................................................................
«
Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritãþile ºi instituþiile publice.....
Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile ºi instituþiile publice........................................
«
Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii
nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã ......
Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992
privind rezervele de stat, republicatã ......................
«
Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea
aplicãrii prevederilor art. 79 din Legea
nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat .........
Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicãrii prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile
militare de stat ..........................................................
«
Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plãþii în
vamã a taxei pe valoarea adãugatã aferentã
importurilor de bunuri efectuate de firma

Nr.

2
366.
2

3Ð4

4

Pagina
Bombardier Transportation Sweden AB, precum ºi
amânarea exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã
aferentã livrãrilor de bunuri ºi/sau prestãrilor de
servicii efectuate de persoane juridice române
cãtre aceastã firmã pentru asamblarea a 18
trenuri noi de metrou................................................

6

Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 4/2002 privind amânarea plãþii în vamã a taxei
pe valoarea adãugatã aferentã importurilor de
bunuri
efectuate
de
firma
Bombardier
Transportation Sweden AB, precum ºi amânarea
exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã aferentã
livrãrilor de bunuri ºi/sau prestãrilor de servicii
efectuate de persoane juridice române cãtre
aceastã firmã pentru asamblarea a 18 trenuri noi
de metrou ..................................................................

7

«
251.
4Ð5
367.
5

Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului ”EliasÒ ºi a
Complexului Olãneºti din subordinea ºi administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea
Academiei Române ...................................................

7

Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 39/2002 privind
trecerea Spitalului ”EliasÒ ºi a Complexului
Olãneºti din subordinea ºi administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea
Academiei Române ...................................................

8

«

5
255.

6
371.

Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor ºi a
altor costuri aferente împrumuturilor contractate de
Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. ....

8

Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor ºi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea
Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. .......................

8

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 304/9.V.2002

LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24
din 25 martie 1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999, cu
urmãtoarea modificare:
Ñ La articolul unic, punctul 2 se abrogã.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 martie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 aprilie
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 246.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 24/1999
pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare
nr. 58/1998 ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 362.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritãþile ºi instituþiile publice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 80
din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritãþile ºi instituþiile publice, adoptatã în
temeiul art. 1 pct. IV. 11 din Legea nr. 324/2001 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
”ORDONANÞÃ
privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritãþile administraþiei publice ºi instituþiile publiceÒ
2. Alineatele (1) ºi (3) ale articolului 1 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Prin prezenta ordonanþã se stabilesc normative de cheltuieli pentru autoritãþile administraþiei publice
ºi instituþiile publice, indiferent de modul de finanþare a activitãþii acestora.
É........................................................................................
(3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanþe, cuprinse în bugetele Administraþiei
Prezidenþiale, Parlamentului, Secretariatului General al
Guvernului ºi instituþiilor din domeniul apãrãrii þãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale se stabilesc prin normative
proprii.Ò
3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ În înþelesul prezentei ordonanþe autoritãþile
administraþiei publice ºi instituþiile publice sunt cele definite
de Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice ºi de Legea
nr. 189/1998 privind finanþele publice locale.Ò
4. Alineatul (3) al articolului 4 se abrogã.
5. Alineatele (4) ºi (5) ale articolului 4 vor avea
urmãtorul cuprins:
”(4) Periodic, în funcþie de evoluþia indicelui de inflaþie, a
preþurilor ºi a tarifelor, prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanþelor Publice ºi Ministerului
Administraþiei Publice, se vor actualiza limitele maxime de
cheltuieli prevãzute în anexa nr. 2.
(5) Prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea instituþiilor
interesate, se pot aproba ºi alte normative de cheltuieli
pentru acþiuni de protocol cu caracter deosebit, precum ºi

alte mãsuri necesare în vederea desfãºurãrii normale ºi eficiente a acþiunilor de protocol în þarã ºi în strãinãtate, pe
bazã de justificãri fundamentate.Ò
6. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) În termen de 45 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe numãrul actual de autoturisme ºi consumul lunar de carburanþi, aprobate prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate ºi
instituþiile publice subordonate ministerelor ºi celorlalte
organe de specialitate ale administraþiei publice Ñ în parc
comun sau pentru activitãþi specifice Ñ se reduc cu cel
puþin 25%. Fac excepþie instituþiile publice care desfãºoarã
activitãþi operative de inspecþie în domeniile: vamal, gardã
financiarã, construcþii, transporturi, protecþia mediului, protecþia consumatorului, apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã, precum ºi serviciile de salvare ºi situaþii de
urgenþã. În cazul în care în urma aplicãrii mãsurii de reducere rezultã mai puþin de un autoturism, se va putea
pãstra în dotare un autoturism.Ò
7. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ (1) Cheltuielile lunare pentru telefoane se
reduc cu 20% pentru toate autoritãþile administraþiei publice
ºi instituþiile publice, comparativ cu media lunarã a acestor
cheltuieli efectiv realizate în perioada ianuarieÑdecembrie 2001.
De la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe cheltuielile privind telefoanele vor putea fi majorate în raport cu
evoluþia indicelui de inflaþie ºi a tarifelor pentru aceste
servicii.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã Ministerului
Afacerilor Externe ºi misiunilor diplomatice ale României,
Serviciului de Protecþie ºi Pazã ºi Agenþiei Naþionale de
presã ÇROMPRESÈ.Ò
8. La anexa nr. 2 titlul I litera A, punctul 2 va avea
urmãtorul cuprins:
”2. Subsecretari de stat ºi persoanele cu funcþii asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncþi,
subprefecþi, vicepreºedinþi ai consiliilor judeþene, secretari
generali ai prefecturilor, precum ºi primari de oraºe, secretari generali ai judeþelor ºi al municipiului Bucureºti.Ò

9. La anexa nr. 3, titlul II va avea urmãtorul cuprins:
”II.

Norme privind consumul lunar de carburanþi
pentru autoturismele care deservesc:

Ñ miniºtrii ºi asimilaþii acestora
Ñ ministere, Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi celelalte organe de specialitate
ale administraþiei publice centrale; Prefectura Municipiului Bucureºti ºi Casa de Asigurãri
de Sãnãtate a Municipiului Bucureºti
Ñ prefecturile judeþene, casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, Casa Asigurãrilor
de Sãnãtate a Transporturilor ºi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice,
Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti

Limita maximã
Ñ litri/lunã/vehicul Ñ

400

300

350
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”II.

Norme privind consumul lunar de carburanþi
pentru autoturismele care deservesc:

Ñ consiliile judeþene ºi Consiliul General al Municipiului Bucureºti
Ñ consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureºti ºi oraºelor
Ñ consiliile locale ale comunelor; alte instituþii publice

Limita maximã
Ñ litri/lunã/vehicul Ñ

350
250
200Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 247.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile
ºi instituþiile publice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritãþile ºi instituþiile publice ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 363.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea
Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 99 din 27 iunie 2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat,

republicatã, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001, cu
urmãtoarea modificare:
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Ñ La articolul I punctul 1, articolul 9 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 9. Ñ Diminuarea sub orice formã, fãrã aprobare
legalã, a cantitãþilor de produse rezervã de stat încredinþate

spre pãstrare agenþilor economici constituie infracþiune ºi se
pedepseºte cu închisoare de la 4 la 18 ani, în mãsura în
care nu constituie o infracþiune mai gravã.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 248.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 99/2001
pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat,
republicatã
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 364.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea
aplicãrii prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 85 din 7 iunie 2001 pentru suspendarea
aplicãrii prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001

privind pensiile militare de stat, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 iunie
2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 249.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 85/2001
pentru suspendarea aplicãrii prevederilor art. 79
din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicãrii prevederilor
art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 365.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 4/2002 privind amânarea plãþii în vamã a taxei pe valoarea
adãugatã aferentã importurilor de bunuri efectuate de firma
Bombardier Transportation Sweden AB, precum ºi amânarea
exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã aferentã livrãrilor
de bunuri ºi/sau prestãrilor de servicii efectuate de persoane
juridice române cãtre aceastã firmã pentru asamblarea
a 18 trenuri noi de metrou
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 4
din 24 ianuarie 2002 privind amânarea plãþii în vamã a taxei pe valoarea
adãugatã aferentã importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier
Transportation Sweden AB, precum ºi amânarea exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã aferentã livrãrilor de bunuri ºi/sau prestãrilor de servicii efectuate de persoane juridice române cãtre aceastã firmã pentru asamblarea a
18 trenuri noi de metrou, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 60 din 28 ianuarie 2002.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 februarie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 aprilie
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 250.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 4/2002
privind amânarea plãþii în vamã a taxei pe valoarea adãugatã aferentã importurilor de bunuri
efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum ºi amânarea exigibilitãþii
taxei pe valoarea adãugatã aferentã livrãrilor de bunuri ºi/sau prestãrilor de servicii efectuate
de persoane juridice române cãtre aceastã firmã pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
taxei pe valoarea adãugatã aferentã livrãrilor de bunuri
ºi/sau prestãrilor de servicii efectuate de persoane juridice
române cãtre aceastã firmã pentru asamblarea a 18 trenuri
noi de metrou ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 4/2002 privind
amânarea plãþii în vamã a taxei pe valoarea adãugatã aferentã importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier
Transportation Sweden AB, precum ºi amânarea exigibilitãþii

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 366.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului ”EliasÒ
ºi a Complexului Olãneºti din subordinea ºi administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
în administrarea Academiei Române
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 39
din 30 ianuarie 2002 privind trecerea Spitalului ”EliasÒ ºi a
Complexului Olãneºti din subordinea ºi administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Academiei
Române, adoptatã în temeiul art. 1 pct. VIII.2 din Legea
nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 93 din 2 februarie 2002, cu urmãtoarele modificãri:
1. La articolul 1, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Bunurile identificate la nr. 103.629 din inventarul
bunurilor publice, parte proprietate publicã a statului, trec
din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Academiei Române.Ò

2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ (1) Personalul care îºi desfãºoarã activitatea
în Spitalul ÇEliasÈ este preluat ºi se considerã transferat,
beneficiind de prevederile art. I din Hotãrârea Guvernului
nr. 697/1995 pentru completarea Hotãrârii Guvernului
nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din
unitãþile bugetare.
(2) Personalul care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul
Complexului Olãneºti este preluat de unitatea prevãzutã la
art. 1 alin. (1) ºi se considerã transferat, beneficiind de
prevederile art. I din Hotãrârea Guvernului nr. 697/1995.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 28 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 251.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea
Spitalului ”EliasÒ ºi a Complexului Olãneºti din subordinea ºi administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Academiei Române
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea
Spitalului ”EliasÒ ºi a Complexului Olãneºti din subordinea

ºi administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Academiei Române ºi se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 367.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare
a creditelor externe, a dobânzilor ºi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate
de Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 170 din 19 octombrie 2000 privind sursele de
rambursare a creditelor externe, a dobânzilor ºi a altor costuri

aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercialã
”TermoelectricaÒ Ñ S.A., publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 531 din 27 octombrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 10 aprilie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) ºi ale art. 76 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 255.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 170/2000
privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor ºi a altor costuri aferente
împrumuturilor contractate de Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele
de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor ºi a altor costuri

aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercialã
”TermoelectricaÒ Ñ S.A. ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 371.
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